
 

 سفراء العطاء

 .عطاؤنا ألجلهم وسعادتهم

 .هدفنا تعزيز ثقافة العمل التطوعي وخدمة املجتمع

 مقدمة* 

مععععع  خعععععلب نال هعععععا لتطنعععععام  العمعععععل التطعععععوعي  جمعيعععععة ألجلهعععععم اصدمعععععة األ عععععصا   و  ا عا عععععةتسععععع   

اجمعية لإلسهام في جعل العمل التطوعي ركيزة أساسية في بناء املجتمع ووحدته في اللراغبين باالنضمام 

وتماسعع،هو وذهععكا تاععون ااجمعيععة  ععدم  ي سععومتها فععي منلوموهععا للعمععل التطععوعي األسعع  ال عع   رت،ععز علتهععا 

 فععععي الو ععععوي وايسععععاعدة فععععي سععععد احتياجعععععاب األفععععراد واألسععععر فععععي واننععععا اا ب عععع و و عععععد العمعععععل 
 
مسععععتقبل

 مععع  ملعععاهر تقعععدم األمعععم واملجتمععععاب واتسعععاة ثقافوهعععا وارتفعععاة درجعععة العععوعي فتهعععا فاألمعععة التطعععو 
 
عي ملهعععرا

 الواعية  زداد نموها م  خلب مشاركة مواانتها في األعماب التطوعية املصتلفة.
 

 الرؤية* 

 في أعماب الرعا ة والتنمية املجتمعية للمجتمع.
 
 أن  اون برنام  سفراء العطاء رائدا

 

 الةالرس* 

 نعداد  ياداب واعدة تشارك في األعماب التطوعية ال   تسهم في نهضة الوا .
 

 االهداي* 

 تعميق العمل التطوعي في نفوس الشباب واالسهام في تنمية مجتمعاتهم. -

 توجيه الشباب نحو ارق استثمار أو اب الفراغ ونشر الف،ر التطوعي . -

 معها. تهيئة املجتمع يواجهة التحد اب والتعامل -

 توجيه الطا اب البشرية نحو العمل ااجماعي. -

 نبراز الوجه ا نساني واا ضار  للعل اب االجتماعية ايتمثلة بالبكب والعطاء. -
 

 يا ا العمل التطوعي؟* 

 تعزيز االنتماء وايشاركة املجتمعية لدى األفراد. -

 والعملية.تنمية  دراب األفراد ومهاراتهم الشصصية والعلمية  -

 نعطاء األفراد فرصة للتعبيط ع  آرائهم وأفاارهم في القضا ا ايهمة للمجتمع.-

 توفيط فر  ايشاركة في تحد د أولوياب املجتمع. -

 نتاحة الفرصة للمشاركين بعرض نبداعاتهم وابتااراتهم. -

 

 



 

 

 

 

 امل فزاب* 

 شهادة ش،ر وتقد ر. -

 للشتطاك في برام  ااجمعية. %25حسم  -

 (ساعة.60وسام ااجمعية بعدد ) -

 نبراز دور ايشاركين في ايو ع ا ل،تطوني للجمعية. -

 .السنوية نبراز ايتميز   في احتفاالب ااجمعية -
 

 أنواة التطوة* 

 بالف،ر والرأ  وااصتطة -              بالو   -                          بالعل اب -               بالعمل وااجهد -
 

 مجاالب العمل التطوعي*

               خدماب للطفولة. -

         أنشطة تدريبية وتعليمية. -  

                         أنشطة ترفتهية - 

        أنشطة تنموية وميئية. - 

                      أنشطة نغاثة -  

    أنشطة االتصاالب وايعلوماب - 

                         أنشطة خيط ة -   

 .أنشطة توعوية-

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 استمارة ايشاركة

 نل  برنام  سفراء العطاءأرغ  باالنتساب * 

 الك  تنلمه ااجمعية في املجاب:

1) ............................................. 

2) ............................................ 

3) ............................................ 

 مدة التطوة* 

مرة واحدة 

 بشال دور 

   أسبوة    شهر      3 أشهر       6 أشهر        سنة 

 معلوماب  صصية* 

 ........................................................ :              االسم -

 : ........................................................              العمر -

 ........................................................ :    ايؤهل العلم  -

 ........................................................ :        التخصص -

 ........................................................ :     العمل اا الي -

 ........................................................ :            ااجواب -

 ........................................................ :التط د ا ل،تطوني -

 الهوا اب *

1) ........................................ 

2) ........................................ 

3) ....................................... 

 هل سبق لك التطوة في مجاالب أخرى؟*

............................................................................................................................. 

 هل تقتطح مجاالب أخرى للتطوة؟* 

............................................................................................................................ 

 تطوير العمل؟لهل لد ك ا تطاحاب * 

........................................................................................................................... 

 وهللا املوفق،،،،                                                                                                                                                       


